


Chikago

Chikago, Chikago, det ä en stad så stor,
där finns så mycke häster, där finns så mycke kor.

Där finns så fete griser och oxer som ja tror
och alle sorters kriantur, för där har ja en bror.

Där finns så store gater, där finns så store hus,
som ä en mil i höjda och lyser utå ljus.

Där levs det glada livet allt uti sus och dus,
där rökes det cigarer, för där finns inget snus.

Och högt uppi lufta järnväga går,
det går så fint te komma opp i fall en vill gå på.

Så mange granne saker en skåda där kan få
och tåget är så långt som en mil heller så.

Det här har bror min sagt för mig, så nog så är det sant
att ingenstans i världa där är så illengant:

om natta skiner sola, så härligt och så grant,
för om daga är det ljust ändå, så nog är det galant.

Nu packer ja pagaget och sedan hän ja drar,
ja reser till Chikago och där ja stannar kvar,

och där ja tänker bliva en fin och granner karl.
Ajöss med er nu allihop, för nu iväg ja drar!

Musik och text: Calle Lindström
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Chicago

Chicago, Chicago’s the biggest town I know,
So many cows and horses, wherever you may go.
You’ll find fat pigs and oxen, I’m sure that it is so,

And many kinds of creatures there, including my own bro’.

They have such wide streets, and the houses are so tall,
They are at least a mile high, with lights in every hall.
The happy life is lived there, and each one has a ball,

And there you smoke cigars because there is no snuff at all.

The railroads, they travel away up in the air,
You get on board so elegantly once you've paid your fare.

There are such pretty sights — and you see them everywhere.
The train is a mile long or so — I can't wait to get there.

This has to be true, for my brother told me so,
And nowhere in the world is it fancier, I know.

The sun, it shines at night with a bright and radiant glow,
It still is light during the day.  Amazing! What a show!

Now I'll pack my bags and I'll soon be on my way.
I'm going to Chicago, and that's where I will stay.
A gentleman I'll be there, so what more can I say?
I'm leaving very soon, and I bid you all good day.

Calle Lindström
English translation: Jerry Silverman



Josefin mä symaskin

Det var en gång en flicka som hette Josefin,
Josefin-fin-fin, Jose, Jose, Josefin.

Den enda skatt hon ägde det var en symaskin,
Symaskin, skin, skin, sy-ma-ma-ma-ma-maskin.

Hon hade ock en fästman, som hette Jonatan,
Jonatan-tan-tan, Jona-Jona-Jonatan,

och han var inte fager, men hon var likadan
likadan-dan-dan, lika-lika-likadan.

Han ägde en skuta, som uppå böljan for
böljan for for for, uppå blåa böljan for.

Den hade han fått ärva utav sin gamla mor.
Gamla mor mor mor, gamla mormorsmormorsmor.

Han skrivade ett brev till sin kära Josefin
Josefin-fin-fin, Jose, Jose, Josefin.

Han bjöd'na uppå skutan med hennes symaskin
symaskin, skin, skin, sy-ma-ma-ma-ma-maskin.

Och när de hade seglat uppå den blåa sjö,
blåa sjö, sjö, sjö, blåa, blåa, blåa sjö,

de stötte mot en klippa invid den gröna ö,
gröna ö, ö, ö, gröna, gröna, gröna ö.

Och Jonatan han sade: Jag tror vi sitter fast
sitter fast, fast, fast, sitter, sitter, sitter fast,
jag tror vi måste slänga en del av vår ballast
vår ballast, last, last, vår balla-la-la-la-last.

Så slängde han ballasten och det var symaskin
symaskin, skin, skin, sy-ma-ma-ma-ma-maskin,

och efter den så slängde han sin kära Josefin,
Josefin-fin-fin, Jose, Jose, Josefin.

Nu går han där och sörjer sin kära Josefin
Josefin-fin-fin, Jose, Jose, Josefin.

Som sitter där i havets djup och trampar symaskin,
symaskin, skin, skin, sy-ma-ma-ma-ma-maskin.

Text: Skånska Lasse



Josephine and her sewing machine

There was once a girl named Josephine
The only treasure that she had was a sewing machine

She also had a fiancé named Jonathan
And he was not good-looking and neither was she

He owned a schooner which rode upon the waves
That he had inherited from his old mother

He wrote a letter to his beloved Josephine
and asked her to come on board the ship with her sewing machine

And when they had sailed on the blue seas
they struck a rock near a green isle

And Jonathan said I think we are stuck
I think we should toss out some of our ballast

So he tossed the ballast overboard and it was the sewing machine
and next he tossed his beloved Josephine

Now he goes and mourns his beloved Josephine
Who sits in the ocean depths and pumps the treadle

of her sewing machine

Skånska Lasse
Literal translation



Korperal Storm

När korperal Storm var i kronans kläder,
då geck han så stolt med sett stolta geväder,

på Trossnäs för konung och land,
gevädret det sken i hans hand,

bantlädret det var som ett blankskinnsläder,
på böxorna satt en reväder.

Han svor, satt han svor, satt det oste och brände,
och geck i exyss och med benena spände

i blåd och tjangtil ungeform
— se här kommer korperal Storm!

Rekrytorna skvatt och bevädringen rände
och själva kafftinerna vände.

Men nu är korpralen fäll kommen på kneken
och hans ungeform är fäll lagder på bleken

och varken tjangtil eller blåd
— nu bekar korperalen sin tråd

och är en skomakare, bekig av beken
och krokig och svag i knäveken.

Text: Gustaf Fröding



Corporal Storm

When Corporal Storm wore the Crown's clothes, in all weather,
proud corporal, and rifle, they marched out together

on Trossnäs for King and his land,
the rifle shone bright in his hand,

his belt and his cartridge pouch — best patent leather,
his trousers striped like a bird's feather.

The air would turn blue with his oaths and his swearing,
he walked with a swagger and soldierly bearing,

resplendent in blue uniform
— look, here comes our own Corporal Storm!

Recruits jump aside, he's so smart they're despairing
and Captains admire what he's wearing.

But now, past his prime, no more swank or crusading,
his fine uniform is now crumpled and fading,

it's now neither stylish nor blue
— he waxes his thread for a shoe,

he's greasy with wax — as a cobbler he's trading
— too weak in the knees for parading.

Gustaf Fröding
English translation: Mike McArthur





När ja' va'te Stockholm
Calle Lindström

Jo,  si  det  var  så  att  jag  skulle  fara  te  Stockholm  för  att  hälsa  på
systerson  min,  Carl-Magnus,  han  som  har  blitt  sådan  där
basfiolfodralmakargesäll, och så kom jag in te stan och te station där
tåga går, men jag har hört talas om att det skulle va billigare te åke på
fraktgods så att jag tog och kröp i e' stor och tommer låda som stod där,
ja, det var en hel hoper lådor förresten, och dåkom nån och sa att alla de
här lådorna som ä tunge och fulle di ska gå norrut te Stockholm sa han,
och så spikte di igen den där lådan som ja satt i och så bar det iväg och
hur länge jag satt där det vet jag inte men nog var det åtte dar, det var
det, och te slut var ja framkommen, men si då hade ja karvat ett hål på
locket på lådan och låg och glodde i och då hörde ja nån sa: kör ner
oxarna här sa han, och ställ dom här, sa han, och då kom det någe ???
och la sej över hålet och då pillade ja påt, det va svansen av en av di där
oxarna, förstår ni, men då drog ja ner hela svansen, och jöstingen va de
bar iväg, ja först gick de bara på traven, men sen! Och lådan slog ??? och
slog emot en knut och gick sönder och jag kom ut.

Och en hundra hoper av folk förståss ni vet sånt där. Men så kom en sån
här långer granner karl, en sån här "naturellist", en sån här med ränder
på kläderna och en stor snabel vid sidan, och han fråga om jag ville bli
artillerist, nä, men det ville ja inte bli sa jag, utan jag skulle bli nå ???,
sa han, å så stod det på en knut, QV stod det, och det frågte jag vad det
skulle betyda, och då var det en som sa, Det betyder kvarter, sa han, ja,
det är just vad jag behöver, sa jag, så att jag kom in där i en stor farstu
med glasdörrar, och så stod det på en dörr: Skjut, stod det, men jag hade
inget att skjuta med för det får en lov å ha bössa eller pistol te, förrn jag
tog snusdosa och drämde te på dörren, det var så glasbitarna yrde om
'et, men då kom ett kvinnfolk ut: Vad vill  han? sa hon, Ja, jag söker
kvarter, sa jag, Åja, vänd, sa hon, och kom tebaks och hade en polis me
sej, och likadant sa han, Vad vill du? sa han, eller, Vad vill ni? sa jag, jag
söker kvarter, ja det ska du få av mej, sa han, kom med du, sa han, och
det fick jag med, ja, en kan inte tale om 'et, förstås, det var inte vad det
va, å inte va det någe billigt det var det inte, för så mycket pengar jag
hade så tog de, å så fick polisen köpe biljett åt mej så jag kom hem igen.

Ja, det roligaste som var kanske så var det på tåget hem förstås, där
hade jag sällskap me en finer pojk, en sån här student, det var en livad
själ, ser ni, han har vart överallt bortikring i världen, i Afflasinien och
Mittipotanien och ibland vilde  européer  och  kandelabrar  och  vi  sjöng
visor och hade trevligt, å vi hade livat, det var kanske det roligaste.



Men si, jag har aldrig talt om för nån människa den här paschasa, och
aldrig lär nån få veta't heller för det kan en ju inte tala om sånt här, det
är ju klart, för folk, å det ska komme ut sen å di ska grina åt en annan
hur en hålls å kanske ser att en har burit sej galet åt, å det är ingen som
vet att jag har vart i Stockholm det vet ni inte, så det så . . .



Resan till Spanien

Hallå du käcke sjömatros!
Var kommer du ifrån?

Vad haver du beskådat,
du böljans stolta son,
allt uppå din' färder

med skeppet Masterton?
Du sjömatros allt uti blåa kläder!

Vi segla från West Hartlepool,
så kom vi till Rouen.

Se'n segla vi till Spanien
där vi dansade fandang.

Caramba senorita!
För nu gängar här i land

en sjömatros allt uti blåa kläder!

Och allt uti ett fönster,
allt bakom en gardin,
där satt en senorita
och spela mandolin.

Hallå, du käcke sjömatros,
du ska få komma in,

du sjömatros allt uti blåa kläder!

Hon rulla cigarillos
och bjöd mej uppå vin,

se'n lärde hon mig spela
lite' grann på mandolin.
Hermoso. Companero!

Oh! Du kan ju melodin!
Du sjömatros allt uti blåa kläder!

Se'n dansa vi fandango
uti en stor salong.

Hon sade: Oh, my darling!
Marinero! Atención!

Margarita! Piccanina'
Mycke fina! Come along!

Du sjömatros allt uti blåa kläder?



Caramba senorita!
All right och tres bien!

Om du vill ha en sjömatros
allt till din hjärtevän.

Hon svarte: Claro! Bueno!
Very well och kom igen,

du sjömatros allt uti blåa kläder!

Evert Taube



Sven Svenssons Sven

Sven Svenssons Sven i Vångemo,
som känte dräng i Dångebro,
där han gett bort sitt hjärtebo

till nämndemans Krestin.

Till staden han sig gängade,
han gick så svetten ångade, —
den tanken honom fångade,

att hämta brännevin.

Kring packat bränvinsmagasin,
de svärmade som sommarbin,

för att få julebrännevin,
och opp i gasken bli.

De rumlade och virade,
så att man lustigt plirade;
ja Herrens födsel firade,
i grunden en och var.

Men Sven som aldrig slarvade,
tog käppen sin den svarvade,
och hem med flaskan larvade,

se'n han köpt munnasnus.

Ja Sven, som i sin ungdomsvår,
allt från sitt första barndomsår,
ej smakat minsta bränvinstår

nu tänkte ta ett rus.

Men Stina van vid tjuf pojkstreck,
hon i obevakat ögonblick,

slog ut varenda bränvinsslick,
å skjöljde flaskan ren.

Och som en dans på Tivoli,
då gick få flaskan finkelfri,

men bittervatten däruti
hon   hällde, "sicken en!"



Å Sven som så hon tuktade,
till något spratt ej luktade,
varför han icke fruktade
att ta bad' en och två.

Å Stina stod å flinade,
när Sven det i sig pinade, —

Usch! skrek han till, å grinade,
Usch! smakar bränvin så?

Då om ja får en million,
ja' smakar ej sånt rackardon,

som ja ska slå i svinahon,
så sant ja heter Sven.

Å blott för denna kvinnolist
blev Sven för alltid nykterist,
som nu har egen förstukvist,

å liten vän på den.

Calle Lindström och Skånska Lasse



Sven Svensson’s Sven

Sven Svenson’s Sven of Vångemo
worked on the land near Dångebro,

where he gave away his heart
to the judge’s daughter Kristine.

To the city he made his way,
he was sweating so much
that he gave off steam —

he was determined to get some alcohol.

Around the crowded liquor store
they were swarming like bees,

trying to get some holiday cheer
and go out on a spree.

They caroused and staggered
so that you couldn’t believe your eyes,

yes the Lord's birth
was celebrated by everyone.

But Sven, who was never careless,
took his walking stick

and turned home with a flask
after buying snuff.

Yes, Sven, who in the springtime of youth,
from his first childhood years

had not tasted a drop of liquor,
now thought of becoming intoxicated.

But Stina accustomed to boyish pranks
in an unobserved moment
poured out all of the booze
and rinsed the bottle clean

And like a dance at Tivoli,
the bottle was of spirits free

but bitter water she poured in it —
what a woman!



And Sven, whom she was teaching a lesson,
didn’t suspect anything,

which is why he wasn’t afraid
to take a sip or two.

And Stina stood and grinned
while Sven suffered, —

Yikes, he screamed and grimaced,
does hard liquor taste like this.

In all my days
I’ve never tasted anything so vile,
this I would throw in a pig trough

as sure as my name is Sven.

And because of her feminine wiles
Sven became a teetotaler for life,
who has a porch all of his own

where sits his little friend.

Calle Lindström and Skånska Lasse
Literal translation
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